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িবেদশ  েথেক  আসা  েময়ােদাtীণর্  oষুেধ
সয়লাব  হেয়  েগেছ  েদেশর  oষুেধর
বাজার। েময়ােদাtীণর্ oষুধ িবেদশ েথেক
আমদািন কের েময়াদ িনেজরাi বািড়েয়
েলেভল  বিসেয়  েদয়  eক  ে িণর
বয্বসায়ী।    তারপর  পয্ােকটর  গােয়
িনেজেদর  icামেতা  মলূয্  বিসেয়  েদয়
তারা। oষুেধর পয্ােকেটর গােয় লাগােনা
নকল  েলেভল  আসল  েভেব  েকেনন
েkতারা।   sাsয্ aিধদফতর o oষুধ
pশাসন  aিধদফতেরর  সতকর্ বাতর্ ােতo
aসাধু বয্বসায়ীেদর ei aৈবধ বািণজয্
বn  হেc  না।  িকn  oষুেধর
পা র্pিতিkয়ার িশকার হেcন েরাগীরা।
েময়ােদাtীণর্  oষুধ  েখেয়  aেনক  েরাগী
aকােল  মতুৃয্র  েকােল  ঢেল  পড়েছন।
eসব  oষুধ  বয্বহাের  আেরাগয্  লােভর
পিরবেতর্  নতুন কের sাsয্গত জিটলতায়
পড়েছন aেনেক।

িবেশষj িচিকtসকরা বলেছন, েময়ােদাtীণর্ oষুধ জনsােsয্র জনয্ চরম মিক। eসব oষুধ
জীবন রkার পিরবেতর্  জীবন েকেড় িনেc। েজেন েন েরাগীেদর মৃতুয্র পেথ েঠেল েদoয়াটা
হতয্াকা্েলরi শািমল বেল মেন করেছ েমাবাiল েকাটর্ । e জনয্ জিড়তেদর সেবর্াc শািs দািব
কের তারা।

জানা েগেছ, েদেশর বৃহtম oষুেধর মােকর্ ট িফটেফাডর্  বাবু বাজার eলাকায় পাiকাির িবেদশী
েময়ােদাtীণর্ oষুধ pকােশয্ িবিk করা হেc। eসব বয্বসায়ীর কাছ েথেক oষুধ pশাসেনর eক
ে ণীর কমর্কতর্ া, আiন-শৃ লা বািহনীর সদসয্ o সংগঠেনর eক ে ণীর েনতা pিতমােস
িনধর্ািরত হাের মােসাহারা েপেয় থােকন। কেয়ক জন বয্বসায়ী iেtফােকর কােছ eর সতয্তা
sীকারo কেরেছন। eক ে ণীর িচিকtসকo aেথর্র েলােভ েভজাল oষুধ েpসিkপশেন uেlখ
কের থােকন। েয কারেণ eসব oষুেধর eত চািহদা।

  আবলু খােয়র
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সংঘবd িসিnেকেটর মাধয্েম রাজধানী েথেক মফsেল ei েময়ােদাtীণর্ oষুধ ছিড়েয় পেড়েছ।
eসব oষুধ কয্াnার, হাটর্ , িকডিন o aপােরশেনo বয্বহূত হেc। সব িমিলেয় pায় 161
ধরেণর েময়ােদাtীণর্ oষুেধর সnান েপেয়েছ েমাবাiল েকাটর্ । aেনক oষুধ 2014, 2015 o
2016 সােল েময়ােদাtীণর্ হেয় েগেছ। eসব oষুেধ নতুন কের 2020, 2021 সােলর েময়াদ
লািগেয় িদেয় বাজারজাত করেছ িমটেফাডর্  eলাকার oষুধ বয্বসায়ীসহ eকিট িসিnেকট।

সংি sরা জানান,  বাংলােদশ ছাড়া পৃিথবীর aনয্ েকান েদেশ eভােব েময়ােদাtীণর্ oষুধ
বয্বহূত হয় না। oiসব েদেশ েময়ােদাtীণর্ oষুধ বাজারজাত করেল জিড়তেদর শািs হয়
মতুৃয্দn। পা র্বতর্ী েদশ ভারেতর েময়ােদাtীণর্ oষুধ eেদেশ সীমাn o আকাশপেথ পাচার হেয়
আসেছ oi সংঘবd চেkর সহায়তায়। oষুধ পাচাের িবমানবnেরর eক ে ণীর কমর্কতর্ া-
কমর্চারীo জিড়ত। েময়ােদাtীণর্ o িনিষd oষুধ তারা pিত মােসi জb কের। িকn েসসব
oষুধ েকাথায় যায় তা oষুধ pশাসন o oষুধ িশl সিমিত জােন না।

oষুধ িশl সিমিতর মহাসিচব সিফujামান বেলন, আমরা eসব oষুধ িনয়ntেণর জনয্ oষুধ
pশাসন aিধদpেরর কােছ দািব জািনেয় আসিছ। eসব aপকমর্   েরােধ িবিভn ধরেনর
িদকিনেদর্শনাo আমােদর পk েথেক েদoয়া হেয়েছ। িকn কােজর কাজ িকছুi হেc না। সীমাn
o আকাশ পেথ েময়ােদাtীণর্ oষুধ আসেছi। িবমানবnের e ধরেণর চালান ধরা পড়েলo তা
oষুধ pশাসনেক জানােনা uিচত।

িবেদেশ েময়ােদাtীণর্ হoয়ার িতন মাস আেগi oiসব oষুধ বাজার েথেক তুেল েনoয়া হয়।
েকান েকান েদশীয় েকাmািনo িবেদশ েথেক eসব oষুধ িকেন eেন েময়াদ বািড়েয় েদয়। 

সূt জানায়, েময়ােদাtীণর্ oষুধ বয্বসার িসিnেকেটর সে  oষুধ pশাসন aিধদpেরর eক
ে ণীর কমর্কতর্ া-কমর্চারী জিড়ত। তারা aিভযান চালােনার আেগi তথয্ ফাঁস কের েদয়।

িবেদশ েথেক আনা েময়ােদাtীণর্ uেlখয্েযাগয্ 24িট oষুধ হেলা— টয্াবেলট সেলােনk িডিট,
টয্াবেলট  েতাপাময্াক  25,  টয্াবেলট  কমবতুল  400,  iনেজকশন  দেুরান,  iনেজকশন
পয্ালােসনেটk, iনেজকশন েকপিরন, টয্াবেলট েসলেসফট, কয্াপসুল eিkলন, কয্াপসুল েpােজক,
iনেজকশন ipiন, iনেজকশন eডিরনল, iনেজকশন িমেটামাiিসন, iনেজকশন েসলpাট 50,
iনেজকশন uiেনাপম, iনেজকশন েডাপােসফ, iনেজকশন েমটাডk, iনেজকশন ডাiগিkন,
iনেজকশন  জিসন,  iনেজকশন  কেভািরন,  iনেজকশন  েজািভেরk,  iনেজকশন  সাiেটােজম,
iনেজকশন aকেটনাiন, iনেজকশন eিমডিভন o iনেজকশন নানkল।

যর্ােবর েমাবাiল েকাটর্  গত বছর িমটেফাডর্  oষুেধর মােকর্ টসহ সারােদেশ aিভযান চািলেয়
েময়ােদাtীণর্ oষুধ বাজারজাত করার সে  জিড়ত 444 জনেক িবিভn েময়ােদ সাজা িদেয়েছ।
82 েকািট টাকার oষুধ জb করা হেয়েছ। জিরমানা করা হেয়েছ 6 েকািট, 56 লাখ 71
হাজার েকািট টাকা। মামলা করা হেয়েছ 368িট। েমাবাiল েকাটর্  েদখেত েপেয়েছ ঢাকার
নািমদািম হাসপাতাল েলাo e ধরেনর েময়ােদাtীণর্ িবেদিশ oষুধ বয্বহার করেছ। েমাবাiল
েকাটর্  েসখান েথেকo oষুধ জb কেরেছ।

oষুধ pশাসন aিধদpেরর মহাপিরচালক (িডিজ) েমজর েজনােরল েমা. েমাsািফজরু রহমান
বেলন,  েময়ােদাtীণর্ oষুেধর িব েd কেঠার বয্বsা েনoয়া হেc। িবেশষ কের িমটেফাডর্
eলাকায় নজরদাির বাড়ােনা হেয়েছ। e বয্াপাের িজেরা টলােরn নীিত িনেয় আমরা agসর
হিc। জীবন রkাকারী oষুধ িনেয় েকান ধরেনর aিনয়ম বরদাশত করা হেব না। 

বাংলােদশ েকিমs aয্াn ািগs সিমিতর পk েথেক বলা হয়, যথাযথ মিনটিরং না থাকা
eবং দনুর্ীিতবাজ কমর্কতর্ া o eক ে ণীর িচিকtসক জিড়ত থাকায় েময়ােদাtীণর্ oষুধ সবখােন
dত ছিড়েয় পড়েছ। 
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার,
ঢাকা-1215 েথেক pকািশত o মুিহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়,
েডমরা েরাড, ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।
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